
 

  

                                                                                                                                                             

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

48 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

22 листопада   2019року с. Судилків №  23 

    

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі  

(на місцевості)  

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості),  відповідно до ст. 25 

Закону України  «Про землеустрій», ст. 118, 121 Земельного кодексу України та 

керуючись  п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, сільська рада 

   

ВИРІШИЛА:   

  
1. Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) передати: 

1.1. Котику Олександру Петровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Судилків, вул. Ярослава Мудрого, № 39, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0900; 

1.2. Гринь Світлані Степанівні  у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Панаса Мирного, № 24, площею 0,1439 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0903; 

1.3. Гринь Світлані Степанівні   у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с. Судилків, вул.Набережна площею 0,2500 га 

кадастровий номер 6825588500: 01:017: 0122; 

1.4.Муляр Тамарі Олександрівні   у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Хролин, вул.Центральна, № 88 площею 

0,1809 га кадастровий номер 6825589000: 06:028: 0059; 

1.5. Михальчуку Юрію Петровичу  у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.Ватутіна, №17, площею 0,1729 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0899; 

1.6. Андрієвській Валентині Володимирівні (1/2 частки земельної ділянки відповідно 

до часток у домоволодінні), Яковлєвій Таісії Василівні (1/2 частки земельної ділянки 

відповідно до часток у домоволодінні), у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Гранітна, № 35, площею 0.2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0898; 



1.7. Пипичу Борису Петровичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.Вишнева, № 2, площею 0,1603 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0998; 

1.8. Сінтюку Миколі Філімоновичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Молодіжна, № 10, площею 0,1260 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0567; 

1.9. Швецю Анатолію Анатолійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Городище, вул.Зелена  площею 0,1485 

га кадастровий номер 6825582300: 01:002: 0426; 

1.10. Швецю Анатолію Анатолійовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Городище, вул. Зелена,№ 8, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825582300: 01:002: 0326; 

1.11. Дикуну Олександру Степановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Тітова,№ 88, площею 0,1290 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:008: 0568; 

1.12. Конончук Лесі Миколаївні  у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул.Гранітна, № 5, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0904; 

1.13. Стукану Віктору Сергійовичу  у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул.Радянська, № 20, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0146; 

1.14. Шадюку Михайлу Володимировичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул.Гвардійська, № 37, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0145; 

1.15. Підгурному Миколі Васильовичу  у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківчики, вул.Гагаріна, № 20, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0133; 

1.16. Бронішевській Лідії Михайлівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул.Жовтнева, № 9, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0147; 

1.17. Гуцалюк Людмилі Анатоліївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул.Жовтнева, № 4, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0142; 

1.18. Ворощук Світлані Станіславівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул.Гвардійська, № 41, площею 0,1885 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0143; 

1.19. Бенещуку Сергію Васильовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківчики, вул.Шевченка, № 9, площею 0,2119 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0131; 

1.20 Пасічник Ніні Леонідівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул. Жовтнева, № 3, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0144; 



1.21. Год Вірі Антонівні у приватну  власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Вовківчики, вул.Шевченка, № 14, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825581800: 02:002: 0132; 

1.22. Семенюк Валентині Степанівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул.Жовтнева, № 7, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0148; 

1.23. Бенещук Наталії Федорівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул.Лісова, № 9, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0149; 

1.24. Загоруй Людмилі Олексіївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул.Лісова, № 7, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0151; 

1.25. Вороновичу Андрію Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Мальованка, вул.Лісова   площею 

0,3123 га кадастровий номер 6825585600: 03:001: 0017; 

1.26. Вороновичу Сергію Юрійовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Мальованка, вул.Лісова   площею 

0,2334 га кадастровий номер 6825585600: 03:001: 0018; 

1.27. Хмельничому Михайлу Івановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул. Садова, № 25, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0112; 

1.28. Пахар Оксана Іванівна у приватну  власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Вовківці, вул. Радянська, №16, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0111; 

1.29. Капелюх Олені Андріївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул. Гвардійська, № 16, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0047; 

1.30. Мілінчук Ніні Онисимівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Юрія Гагаріна, № 57, площею 0,2115 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 01:002: 0910; 

1.31. Сушковій Вікторії Анатоліївні у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Новичі, вул. Черняховського,   площею 

0,3000 га кадастровий номер 6825585600: 01:003: 0042; 

1.32. Сушкову Анатолію Вікторовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с.Мальованка, вул.Садова,   площею 

0,6260 га кадастровий номер 6825585600: 03:001: 0119; 

1.33. Косоговій  Наталії Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Климентовичі, вул. В. Котика, № 8, площею 0,2254 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 03:002: 0004; 

1.34. Коробенюку Сергію Ростиславовичу у приватну  власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Пашуки, вул. Олега Кошового, № 16, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825582300: 03:001: 0039; 

1.35. Ситарук Тетяні Василівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) в с. Климентовичі, вул. Юрія Гагаріна, № 5, площею 0,1730 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500: 03:001: 0037; 

1.36. Кріпак Любові Василівні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Березне, вул.Слюсара, № 7, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825587500: 02:001: 0052; 

1.37. Кріпак Любові Василівні у приватну власність земельну ділянку для ведення  

особистого селянського господарства в с.Березне, вул.Слюсара, № 7,  площею 0,3121 га 

кадастровий номер 6825587500: 02:001: 0051; 

1.38. Лясковському Олександру Петровичу у приватну  власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул.Садова, № 2, площею 0,2500 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0116; 

1.39. Жеребцю Анатолію Івановичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул. Лісова, № 13, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0115; 

1.40. Вільчинська Валентина Петрівна у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул.Гвардійська, № 3, площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0114; 

1.41 Бондарук Ніні Олександрівні, Глівінській Тетяні Олександрівні у спільну 

часткову власність відповідно до часток у домоволодінні земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Вовківці, вул.Радянська, № 21 площею 0,2500 га, кадастровий 

номер земельної ділянки  6825581800: 01:002: 0113; 

1.42. Колбі Надії Миколаївні у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Судилків, вул. Героїв Майдану, № 11, площею 0,2067 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825588500:01:002:0909; 

1.43. Дячуку Михайлу Миколайовичу у приватну  власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Траулин, вул. Островського, № 32, площею 0,2500 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  6825589000: 05:003: 0232; 

1.44. Дячуку Михайлу Миколайовичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Траулин, вул.Островського, № 32,  

площею 0,3500 га кадастровий номер 6825589000: 05:003: 0233; 

1.45. Товстюку Юрію Івановичу(1/2 частки земельної ділянки відповідно до часток у 

домоволодінні), Товстюк Валентині Петрівні  (1/2 частки земельної ділянки відповідно до 

часток у домоволодінні), у приватну власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с.Судилків, вул.Молодіжна, № 79, площею 0.1740 га, кадастровий номер 

земельної ділянки  6825588500: 01:002: 1912; 

1.46. Мельнику Анатолію Петровичу у приватну власність земельну ділянку для 

ведення  особистого селянського господарства в с. Судилків, вул.Героїв Майдану,  

площею 0,2078 га кадастровий номер 6825588500: 01:017: 0129. 

2.  Власники земельних ділянок при здійснені діяльності, пов’язаної з порушенням 

поверхневого шару ґрунту, зобов’язані отримати в установленому законодавством 

порядку спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) земельної ділянки в органах, що здійснюють державний контроль за 

використанням та охороною земель.   

 

 

Сільський голова          Т.Котик 


